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5. POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
5.1. UVOD
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del proračuna in odraža politiko
občine na področju investicijskih vlaganj in načrtovanih projektov za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih
programov predstavlja ključne programe oziroma projekte investicijske narave za srednjeročno obdobje.
Večletni programi so pogoj za prevzemanje obveznosti, ki se nanašajo na prihodnja proračunska leta.
Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih programov
občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisih za pridobivanje državnih ali
evropskih sredstev.
V načrtu razvojnih programov so izkazani načrtovani izdatki proračuna za investicije oziroma projekte,
pri katerih se pričakuje uspešnost prijave na razpisih posameznih ministrstev in pridobitev državnih
pomoči v naslednjih štirih letih in projekti, ki jih predvideva občina izvajati in financirati bodisi iz lastnih
oziroma drugih pridobljenih virov. V Načrtu razvojnih programov so projekti prikazani po:
• proračunskih uporabnikih,
• posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračun v prihodnjih letih in
• virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Načrtu razvojnih programov izkazujejo celotne vrednosti
projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih - načrtovani izdatki proračuna za investicije in
državne pomoči.
Pri uvrstitvi posamezne investicije v načrt razvojnih programov je potrebno upoštevati predpise, ki
urejajo pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
V načrt razvojnih programov občine za obdobje 2012 – 2015 so bili uvrščeni:
- projekti, ki so sofinancirani iz državnih in evropskih virov;
- projekti, kjer se je pričakovalo uspešno kandidiranje za pridobitev sredstev iz državnega
proračuna oziroma evropskih virov;
- projekti, ki so že bili sprejeti in se izvajanje nadaljuje v tem obdobju;
- projekti in programi pripravljeni na osnovi potreb.
Tako so v načrt razvojnih programov na ravni občine vključeni vsi izdatki, ki spadajo v naslednje skupine
oziroma podskupine kontov:
- 42 – Investicijski odhodki
- 43 – Investicijski transferi
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč)
- 40 – Tekoči odhodki (za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije)
V načrtu razvojnih programov so zajeta vsa področja, od uprave, obrambe, kmetijstva, prostorskega
načrtovanja, pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč, splošnih in komunalnih dejavnosti, družbenih
dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v opremo, zemljišča in objekte zajema tudi vlaganja v prostorsko in
ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev.
V letu 2012 so programi iz Načrta razvojnih programov 2012 – 2015 za leto 2012 dosegli 74 %
realizacijo v primerjavi z višino planiranih sredstev za izvedbo načrtovanih programov. Nerealizirani so
ostali predvsem tisti projekti, ki so bili vezani na izvedbo drugih projektov oziroma so bili izvedeni le
fizično, realizacija NRP pa ne izkazuje porabe sredstev, saj denarni tok še ni nastal. To pomeni, da so
bile v realizaciji Načrta razvojnih programov na dan 31.12.2012 finančno nerealizirane tudi tiste naloge,
katerih izvedba je bila v mesecu novembru oziroma decembru. V skladu z Zakonom o izvrševanju
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proračuna Republike Slovenije, kakor tudi na podlagi sklenjenih pogodb nastane obveznost plačila na
30. dan od datuma prejema dokumenta, s katerim so zaračunana dela. To pomeni, da so bile nekatere
investicije že začete oziroma tudi končane, prišlo je le do zamika plačil v letu 2012. Za del investicij pa
se ugotavlja, da so v izvajanju in se prenašajo pogodbene obveznosti v leto 2013, kar je prikazano v
poročilu o doseženih ciljih in rezultatih. Med take projekte spada izgradnja cest, izgradnja vrtca,
pridobitev dokumentacije za ceste in kanalizacije, izdelava prostorskih načrtov in še drugi projekti, ki se
nadaljujejo in bodo realizirani v letu 2013.

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
V investicijskih odhodkih na področju uprave so bili letu 2012 predvideni izdatki za nakup opreme in
obsegajo stroške nabave opreme s ciljem modernizacije obstoječe in nadomestitve dotrajane opreme.
V skladu s programom, so bile v letu 2012 opravljene nabave najnujnejše pisarniške, računalniške,
komunikacijske in druge opreme. Nabavljena in posodobljena je bila računalniška in programska
oprema - nabavljen je bil nov strežni računalnik, nabavljena in urejena je bila klimatizacija prostorov –
sejne sobe in prostorov računovodstva, zamenjana je bila dotrajana telekomunikacijska oprema, ter
druga oprema manjše vrednosti (zastave), ki se evidentira kot drobni inventar. Vrednost nabavljene
opreme znaša 28.639,06 EUR kar predstavlja 82% porabo planiranih sredstev. V letu 2012 pa je bila
načrtovana tudi zamenjava programske opreme za računovodske, knjigovodske in kadrovske potrebe,
katere dobava pa bo izvršena v začetku leta 2013.

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
V letu 2012 se je predvidevalo nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v KS oziroma
društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti. Podrobna realizacija na proračunski
postavki »01,05,01, Tekoče obnove in vzdrževanja objektov KS in društev« je prikazana in obrazložena
v posebnem delu zaključnega računa.
V proračunu za leto 2011 so bila predvidena sredstva za sofinanciranje vzdrževanja in nabave gasilske
opreme v letu 2011, ki pa niso bila realizirana. Z zaključnim računom proračuna za leto 2011 so se
sredstva za izpolnitev navedenih obveznosti prenesla v leto 2012. PGD so po podpisu pogodbe o
sofinanciranju prejela sredstva za dodatno sofinanciranje nabave in vzdrževanja gasilske opreme za
leto 2011 na podlagi že predloženih dokazil v letu 2011. Sredstva za pokrivanje obveznosti iz preteklih
let so realizirana v višini 10.944,00 EUR.
Sredstva so bila zagotovljena za sofinanciranje gasilske zaščitne, reševalne in druge opreme za
prostovoljna gasilska društva in občinsko gasilsko zvezo.
Požarni sklad, ki se financira iz sredstev požarne takse pa je bil namenjen za sofinanciranje nakupa
gasilske opreme in opravljenih intervencij v skladu s kriteriji sofinanciranja.

___________________________________________________________________________
2
Obrazložitev načrta razvojnih programov 2012
Zaključni račun 2012

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012
___________________________________________________________________________
V okviru proračunske postavke »03,01,01,02, Sredstva za dejavnost OGZ in društev« so bila v višini
26.610,00 EUR planirana sredstva kot investicijski transferi društvom za nabavo opreme. V letu 2012 je
bila navedena postavka v okviru projekta »OB078-07-00006 Sredstva za sofinanciranje nakupa opreme
OGZ in društev« realizirana v vrednosti 24.807,13 EUR. Navedena sredstva so prejela prostovoljna
gasilska društva v skladu s podpisanimi pogodbami kot transfer za sofinanciranje investicijskega
vzdrževanja in nabave najnujnejše opreme. Podroben pregled porabe sredstev je prikazan v
obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa in je v skladu s podpisanimi aneksi o financiranju
gasilskih društev.
Z rebalansom proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2012 so bila na predlog Gasilske zveze
Moravske Toplice delno zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje nakupa gasilske cisterne
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Sebeborci in so tudi v celoti realizirana v višini 40.000,00 EUR.
PGD Sebeborci je pristopilo k nabavi novega tovornega vozila – avtocisterne - občina pa je v skladu s
pogodbo o sofinanciranju sofinancirala dobavo gasilskega podvozja in nadgradnjo po tipizaciji GZS AC
16/40.
Prostovoljna gasilska društva pa so del sredstev za sofinanciranje opreme prejela tudi iz namenskih
sredstev požarne takse - iz požarnega sklada. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v
letu 2012 razporedil razpoložljiva sredstva iz naslova požarne takse kot investicijske transfere
posameznim društvom v višini razpoložljivih sredstev in sicer 11.642,10 EUR. Realizacija je v okviru
pričakovane in planirane s proračunom.
Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Projekti , ki so predvideni za izvedbo v letu 2012 so:
• Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci
V letu 2012 se je začel izvajati tudi projekt »Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci«, ki se finančno
končuje v letu 2013. Vsebina samega projekta se nanaša na obnovo Vaško gasilskega doma Ratkovci,
ki zajema izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s katerimi se bo omogočilo nadaljnje izvajanje
dosedanjih dejavnosti in vzpostavitev kulinaričnega podeželskega jedra. Poleg obnove obstoječega
objekta površine 283 m² in zamenjave strešne kritine (azbest) se je funkcionalno uredila tudi okolica,
tako da je primerna za organizacijo prireditev na prostem, obenem pa za vsakodnevno druženje vseh
starostnih generacij domačinov in obiskovalcev. Naložba predstavlja izboljšanje kakovosti življenja ter
zagotavljanje enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskem območju vasi Ratkovci.
• KulinaRa
Hkrati z izvajanjem tega projekta se je pričelo z izvajanjem projekta KulinaRa, ki se nanaša na izvedbo
aktivnosti v okviru programa LEADER katerega glavne projektne dejavnosti so: oblikovanje novih
produktov, usposabljanje ciljnih skupin, medgeneracijsko druženje, podpora trženju novih (in obstoječih)
produktov, obveščanje javnosti in promocija projekta. Določene aktivnosti so se izvajale prav v
Kulinaričnem podeželskem jedru Ratkovci. V letu 2012 smo uspešno izvedli prvo fazo projekta (oddan
zahtevek, izplačana sredstva), ki je zajemala izvedbo aktivnosti koordinacije in vodenja projekta ter
izvedbo treh delavnic in 2 ogledov dobrih praks. Pri izvajanju druge faze smo zaradi potrebe po
spremembi nekaterih aktivnosti in postavk ter racionalizaciji porabe sredstev zaprosili organ upravljanja
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) za spremembo in podaljšanje projekta. Prošnji je bilo ugodeno.
Predvidene aktivnosti se bodo zaključile do 30.06.2013.
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• Prenova večnamenske dvorane Ivanci
Projekt »Prenova večnamenske dvorane Ivanci« zajema izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, s
katerimi se bo omogočilo nadaljnje izvajanje dosedanjih dejavnosti uporabnikov objektov, prav tako pa
možnosti za razvoj novih kulturnih, turističnih in športnih aktivnosti. Poleg obnove večnamenske
dvorane in zamenjave strešne kritine na pomožnem objektu, se bo funkcionalno uredila tudi okolica
objektov in dvorišče. Tako bo kompleks primeren za organizacijo prireditev, obenem pa za vsakodnevno
druženje vseh starostnih generacij domačinov in obiskovalcev. Projekt se izvaja v dveh proračunskih
letih, tako, da je v letu 2012 realiziran šele en del izvedbenih aktivnosti. Tudi ta projekt se sofinancira s
sredstvi pridobljenimi iz naslova razpisa.
11029003 Zemljiške operacije
V letu 2012 se je s ciljem združevanja kmetijskih zemljišč in zagotovitve večjih obdelovalnih kosov na
območju k.o. Prosenjakovci pristopilo k pridobitvi potrebne dokumentacije za potrebe razpisa za izvedbo
komasacijskega postopka. Vloga na javni razpis je bila uspešno oddana septembra 2012, novembra je
bila občina pozvana k dopolnitvi, januarja 2013 je bila izdana odločba o pravici do sredstev v višini
453.833,15 EUR. Izvedba komasacije je predvidena v letih 2013, 2014 in 2015.
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
Za vzdrževanje gozdnih cest je obvezna poraba sredstev iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Ker
pa so pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest premajhne, del sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov,
del sredstev pa se zagotavlja tudi iz državnega proračun v skladu s pogodbo o vzdrževanju gozdnih
cest.
Tako kot v preteklih letih so se tudi v letu 2012 vzdrževale gozdne ceste v skladu s programom Zavoda
za gozdove, OE Murska Sobota po prioritetnem vrstnem redu in sicer:
A/ Zasebni gozdovi
- 134400 Cesta v malo Goščo-Gješe , 134403 Cesta Majalovci,134405 Cesta Jelenšček – šolski breg,
134406 Cesta Vinišče,134412 Cesta Spodnja ODD 46, 134412 Cesta Spodnja ODD 20, 134418 Cesta
Bourice, 134423 Cesta v Lešče, 134424 Cesta v Ilojco, 134425 Cesta za Rotundo, 134426 Pri ciganaj,
134428 ODD 102, 134433 Makoterov breg-Lanjščekov breg, 134437 Cesta k Celini (odsek 72C)
B/Državni gozdovi
- 134408 Babušove njive-Osišče, 134409 Cesta Ciganjšček, 134431 Cesta na Vlasunjek
Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so vrednostno realizirana v višini 12.714,68 EUR in sicer v
zasebnih gozdovih 9.664,68 EUR in državnih gozdovih 3.070,00 EUR.
Vzdrževanje gozdnih cest se je odvijalo po že utečenem programu, ki ga koordiniral zavod za
gozdove. Izbor cest za vzdrževanje se je opravil v spomladanskih mesecih po oceni strokovnih služb
zavoda za gozdove.
Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Manjše obnovitve občinskih cest obsegajo delno rekonstrukcijo spodnjega ustroja z enoslojnim asfaltom
in ureditev odvodnje meteorne vode, v manjšem delu tudi gramoziranje kategoriziranih občinskih cest.

___________________________________________________________________________
4
Obrazložitev načrta razvojnih programov 2012
Zaključni račun 2012

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 2012
___________________________________________________________________________
• Enostranski pločniki v Mlajtincih
Na odseku lokalne ceste LC 269071 v območju novih hiš v Mlajtincih je bil zgrajen enostranski pločnik v
dolžini cca 170 m in urejeno odvodnjavanje ceste.
• Rekonstrukcija ceste Vršič v spodnjem delu
Rekonstruiran je bil spodnji del ceste, ki vodi na območje Vršič v Bogojini. Rekonstrukcija je obsegala
ureditev spodnjega in zgornjega ustroja ceste z asfaltiranjem in odvodnjo meteorne vode na odsekih
cest LC265071 Bogojina-Vučja Gomila in dela ceste JP765472 Bogojina-Vršič.
• Rekonstrukcija ceste Sebeborci-Puconci
Rekonstruirana je bila cesta JP765511, ki na južnem območju Sebeborec povezuje naselje z državno
cesto ter preusmerja težji promet na obrobje naselja. Rekonstruirana cesta je dolžine 420 m z
asfaltiranim voziščem, širine 5 m in urejenim odvodnjavanjem.
• Ureditev dela ceste Podžlaki
Rekonstruirana je bila javna pot JP765561 na območju Podžlaki v dolžini cca 250 m. V sklopu
rekonstrukcije so bila izvedena dela na spodnjem in zgornjem ustroju ceste, skupaj z asfaltom. Zgrajena
je bila meteorna kanalizacija.
• Sanacija cestnih objektov in prepustov
Izdelani so projekti za razširitev mostu v Noršincih in mostu v Ratkovcih. Za oba mosta so bile izdelane
tudi preiskave tal.
• Dokumentacija za pločnike in ceste
Izdelana je bila tehnična dokumentacija za cesto Podžlaki odseka JP76557 v obliki PZI, dokumentacija
za cesto Noršinci-Martjanci in Vučja G.-Bogojina.

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO
14039002 Spodbujanje in razvoj turizma
• Poti dediščine Moravskih Toplic
Cilj projekta je dvig kakovosti doživljanja znamenitosti naše občine z inovativnim pristopom. Izboljšala
se bo prepoznavnost občine z oblikovanjem celostne podobe z novo blagovno znamko, publikacijo in
zemljevidom, ter posledično prispevalo k večjemu zadovoljstvu domačinov in obiskovalcev v času
preživljanja aktivnih počitnic. Nosilec projekta je TIC Moravske Toplice.
Projekt je zaključen. V letu 2012 smo kot partner v projektu izvedli vse predvidene aktivnosti. Zahtevek
za izplačilo sredstev je bil uspešno oddan na ministrstvo.
• Projekt »Mental Health«
V letu 2012 se je nadaljevalo z izvajanjem projekta Mental Health, katerega osnovno poslanstvo je
zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z
ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi stiskami posameznikov. Predložen je bil zaradi
izrazitih potreb populacije po širši, celostni obravnavi ter individualno prilagojenih storitvah na področju
duševnega zdravja, ki jih v taki obliki zaradi nizke stopnje koordinacije med ustanovami, ki ponujajo
zdravstvene storitve, ne ponuja nobena že obstoječa služba na območju sodelovanja.
Cilji projekt so:
___________________________________________________________________________
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 prispevati k učinkovitemu preventivnemu zdravstvenemu varstvu na področju duševnega
zdravja z vzpostavitvijo sodelovanja med partnerskimi institucijami na upravičenem območju
sodelovanja;
 povečati sodelovanje med zdravstveno in socialno ustanovo, ZZV Maribor in Javnim zavodom
VárosiGondozási Központ, za zagotavljanje preventive s psihosocialno rehabilitacijo kot
multidisciplinarnim področjem, ki se ukvarja z ohranjanjem duševnega zdravja in vsakodnevnimi
stiskami posameznikov;
 širiti osveščenost o pomenu zdravega načina življenja in duševnega zdravja ter o vplivu
zdravega načina življenja na duševno zdravje posameznika med prebivalci na upravičenem
območju;
 povečanje privlačnosti območja sodelovanja Pomurja in Železne županije na Madžarskem;
 spodbujanje zdravega načina življenja in zdravega načina preživljanja prostega časa.
Prav tako kot v letu 2011 so se tudi v letu 2012 v okviru projekta Mental Health izvedle naslednje
aktivnosti: izvedeni preventivni programi, programi otroške psihologije, antistres programi, programi
športne psihologije, družinske terapije, organizacija strokovnih srečanj, izobraževanj, izdelana brošura,
izvedene multimedijske konference, itd.
Projekt je zaključen. V letu 2012 smo kot nosilec projekta izvedli vse predvidene aktivnosti ter izpolnili
cilje in presegli pričakovane rezultate. Končni zahtevek za izplačilo sredstev je bil uspešno oddan na
ministrstvo.
• Ureditev parkirišča za vrtec Moravske Toplice
Urejeno je bilo manjše parkirišče za vrtec v Moravskih Toplicah, tako da uporabniki vrtca več ne ovirajo
dostop do zasebnih objektov.
• Javna razsvetljava Moravske Toplice
Izdelana je javna razsvetljava na območju med Kranjčevo in Levstikovo ulico.
Področje porabe 15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
• Izgradnja zbirno sortirnega centra (CERO) Puconci
V letu 2012 se je nadaljeval tudi projekt izgradnje regijskega Centra za ravnanje z odpadki v Puconcih vir teh sredstev so namenska sredstva iz okoljske dajatve ter drugi viri proračuna, saj je občina skupaj z
drugimi občinami pristala na sofinanciranje izgradnje navedenega centra z odpadki v Puconcih, ki se v
veliki meri financira tudi iz Evropskih virov. Projekt izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Puconci je
sestavni del Načrta razvojnih programov občine za leto 2012.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
Tudi v letu 2012 so se sredstva namenila za pokrivanje obveznosti pri individualnih priklopih na že
zgrajene kanalizacijske sisteme, kjer občani svoje obveznosti poravnajo preko komunalnega prispevka,
v katerem je vračunana tudi komunalna infrastruktura.
• Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav
V letu 2012 se je pristopilo k sofinanciranju izgradnje malih individualnih čistilnih naprav, kot jih
definirajo veljavni predpisi, ki tudi določajo njihovo kontrolo in upravljanje.
___________________________________________________________________________
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• Projektna dokumentacija Kanalizacija Prosenjakovci-Pordašinci-Motvarjevci
Izdelana je bila tehnična dokumentacija v obliki PGD in PZI projektov za Kanalizacijo BerkovciProsenjakovci-Pordašinci-Motvarjevci.
Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
16039001 Oskrba z vodo
• Vodovod Selo (Paserove grabe) - Vučja Gomila
Zgrajen je bil vodovod za Paserove grabe. Vodovod je priključen na že obstoječo omrežje, ki poteka
skozi Fokovce. Grajen je iz PEHD cevi kvalitete PE100, tlačnega razreda delno 10 in 12,5 barov. Na
omrežju so zgrajeni hidranti, avtomatski odzračniki in blatišča, vse v skladu s projektno dokumentacijo.
• Pomurski vodovod
V sklopu pomurskega vodovoda sta bila izdelana projekta v obliki PGD za primarni/sekundarni vodovod
Noršinci-Mlajtinci-Ivanci in za več drugih naselij (Ratkovci, Kančevci, Lončarovci, Krnci, Bukovnica…) do
katerih je potrebno zagotoviti pitno vodo.
Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Pod nepremično kulturno dediščino spada vzdrževanje, saniranje, zaščita, ohranjanje spomenikov spomeniško kulturne akcije, postavitev spominskih obeležij. V okviru te postavke so se v proračunu
zagotovila sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov na področju kulture – kulturnih spomenikov ter
kulturne dediščine in sicer obnovo kapelice v Berkovcih ter drugih objektov v skladu s programom in
potrebami. Za obnova kapelice v Berkovcih - prekritje strehe, sanacija fasade in druga dela je bilo
porabljenih 32.372,42 EUR.

18059001 Programi športa
Tako kot v preteklih letih je občina tudi v letu 2012 zagotavljala sredstva za investicijsko vzdrževanje in
obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za področje športa.
• Ureditev športne infrastrukture v Martjancih
Na tribunah v Martjancih je bil zgrajen strelovod in izdelana PID dokumentacija, ki je potrebna za
pridobitev uporabnega dovoljenja.
• Športno rekreacijski center v Bogojini
V objektu je bila izdelana hidroizolacija, tlak, položena je keramika, vgrajene so pregradne stene,
zgrajena je elektroinstalacija s svetili, telefonija, montirana je sanitarna oprema, pršne kadi, vgrajeni so
radiatorji in prezračevanje.
• Obnova Trim steze v Moravskih Toplicah
Obnovljene so bile obstoječe zunanje športne površine Trim steze Moravske Toplice, s katero se bo omogočilo
uporabnikom kvalitetno in varno športno rekreativno vadbo, ter s tem zagotovilo dodatne infrastrukturne pogoje
za nadaljnji razvoj tako športnega turizma, kot tudi novih »aktivnih« oblik preživljanja prostega časa za prebivalce
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okoliških krajev. Obnova Trim steze Moravske Toplice zajema ureditev steze v dolžini 880 m in širino 2 m ter
ureditev vadbenih površin ob posameznih postajah, ureditev razsvetljave in postavitev vadbenih orodij na 10
postajah.

Projekt je zaključen. V letu 2012 smo po prejetju pozitivne odločbe o pravici do sredstev izvedli javno
naročilo in izbrali izvajalca del. Kot nosilec projekta smo izvedli vse predvidene aktivnosti ter izgradili
predvideno javno športno infrastrukturo. Končni zahtevek za izplačilo sredstev je bil uspešno oddan na
Fundacijo za šport decembra 2012.

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 Vrtci
• Vrtec v Moravskih Toplicah
Občina Moravske Toplice je v mesecu oktobru 2012 pričela graditi šest oddelčni otroški vrtec v
Moravskih Toplicah, neto tlorisne površine 1496 m2. Objekt je v enem delu pritličen, v drugem delu pa
nadstropen. Zasnovan je kot nizkoenergijski, z izolirano temeljno ploščo in zidanimi opečnimi stenami
ter armiranobetonskim stropom. Streha je v območju nadstropja dvokapnica z lesenim ostrešjem in
opečno kritino, nad ostalim pritličnim delom objekta je streha ravna. Objekt je bil v letu 2012 zgrajen do
III. gradbene faze, ki je obsegala temelje, opečne stene, medetažno ploščo in strešno konstrukcijo.
Nabavljeno je bilo tudi stavbno pohištvo in nekaj sanitarne in strojne opreme.
Moravske Toplice, marec 2013

Pripravila: občinska uprava

Župan:
Alojz GLAVAČ
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